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Strategidokument
Strategidokumentet er det overordnede styringsverktøyet for Orkanger Idrettsforening (OIF).
Det ble i 2010 laget en strategiplan for OIF hvor hovedfokuset lå på anleggsutvikling i Idrettsparken.
Med Flerbrukshuset og Folkehelsesenteret er planen fra 2010 praktisk talt ferdigstilt i 2020.
Et imponerende arbeid er gjort disse årene for å videreutvikle Idrettsparken. Hovedstyret i OIF
ønsker nå å endre fokus fra ren anleggsutbygging også til å omfatte bygging av organisasjon, aktivitet
og sunn drift.
OIF er en stor organisasjon med sine 1800 medlemmer, hvorav 1200 aktive innenfor gruppene atlet,
fotball, håndball, orientering, ski, svømming og turn.
Dette strategidokumentet har til hensikt å definere hovedretningen innenfor de fem strategiske
innsatsområdene;
-

Sportslig aktivitet
Organisasjon
Økonomi
Arrangement
Anlegg

Visjon:

«En klubb å være glad i – livslangt engasjement»
Orkanger IF skal være en breddeklubb med hovedfokus på folkehelse gjennom å tilby flest mulig av
kommunens innbyggere et så godt fritidstilbud som mulig. For å ivareta alle medlemmer i OIF er det
avgjørende at idretten og aktiviteten skjer i et godt miljø. Respekt, samhold og inkludering skal stå i
sentrum for å skape trivsel i Idrettsparken og i Ulvåsmarka, samt på andre arenaer hvor OIF er
representert.
•
•
•
•

OIF skal være en klubb for alle – uansett om du er utøver, forelder, trener, styremedlem eller
ikke er en del av klubben.
OIF skal være en klubb hvor alle føler de blir godt tatt vare på og hvor vi tar vare på hverandre.
OIF skal være med på å skape gode holdninger som fører til et godt miljø.
OIF skal være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel.

Samfunnsoppdrag og formål.
OIF sitt formål er å drive et idrettsmiljø i Orkanger for stedets befolkning og andre, basert på aktivitet
og sunne verdier.
OIF skal ivareta alle som ønsker å bruke sin fritid på en aktiv og sunn måte, noe som gjenspeiles i
klubbens tilbud. Det er en forutsetning for klubben å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og
holdningsskapende arbeid i alle aldersgrupper.

Hovedmål:
«Flest mulig – lengst mulig»
OIF er et fleridrettslag som skal skape idrettsglede, engasjement og tilhørighet ved å aktivisere barn,
unge og voksne i unike og trygge omgivelser i Orkanger.
•
•
•
•

OIF skal gi barn og unge i kommunen det bredeste og beste aktivitetstilbudet i kommunen
OIF skal så langt som mulig utvikle nye aktiviteter etter ønsker, men i takt med klubbens evner til
vekst
OIF skal være en klubb som tiltrekker seg ledere, trenere og medlemmer gjennom å gi et faglig
godt og sosialt stimulerende tilbud
OIF skal være en drivkraft i lokalsamfunnet vårt for økt fysisk aktivitet uavhengig av alder. OIF
skal bidra med forebyggende tiltak både for ungdom, voksne og eldre.

Sportslig aktivitet:
Hovedmål:
o
o
o

Bidra til økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse
Aktivisere flest mulig, lengst mulig
Utvikle egne aktive og trenere

Delmål
Gi barn og unge et sportslig
tilbud som legger til rette for
optimal utvikling
Redusere frafall/Høy trivsel

Tiltak
- Etablere aktiviteter og
sportsplaner i alle
idretter og aldersnivå
-

Utvikle egne utøvere lengst
mulig

-

Utvikle og utdanne trenere for
alle nivå i klubben

-

Bygge tettere
samarbeid mellom
idrettene
Samle treninger på tvers
av lag, men beholde
lagene
Tilrettelegge for felles
treninger på tvers av
idrettene
Tilrettelegge for
treningstilbud tilpasset
ambisjonsnivå
Etablere et
arrangement for alle
idrettene i OIF for å
gjøre tilbud kjent på
tvers av avdelinger
Trenerutvikling skal
prioriteres i alle
avdelinger i OIF
Alle avdelinger skal
kartlegge og følge opp
sine trenere

Ansvar:
- Hver enkelt avdeling

-

Hovedstyret/avdelingene

-

Hver enkelt avdeling

-

Hovedstyret/avdelingene

-

Hver enkelt avdeling

-

Hovedstyret

-

Hver enkelt avdeling

-

Tilrettelegge for fysisk aktivitet
også for uorganiserte grupper

-

-

-

Tilby utøvere som er i
ferd med å gi seg
trenerkurs eller
administrative kurs for
ny rolle i klubben
Utvikle videre
sommerstinettet i
Ulvåsmarka ved å gi
gode rammevilkår for
OIF´stikommite.
Utvikle og forbedre
skiløypenettet i
Ulvåsmarka i
samarbeide med
kommune og
naboidrettslag.
Åpen Idrettspark, fri
bruk av baner utenom
den organiserte idrett.

-

Stikomiteen/OIF anlegg

-

Løypekjørerne/OIF
anlegg

-

OIF anlegg

Organisasjon:
Hovedmål:
o
o
o

Drive effektivt, velorganisert og klubbstyrt
Opptre som en attraktiv samarbeidspartner
Være en forening som tiltrekker seg, utvikler og beholder medlemmer, trenere og ledere

Delmål
Sørge for at klubben er velorganisert og
klubbstyrt i alle ledd

Tiltak
- Utarbeide og gjøre
kjent et funksjonelt
organisasjonskart som
tydeliggjør roller og
ansvar
- Utarbeide klare
rollebeskrivelser i alle
roller
- Sørge for gode
temamøter i OIF og
god kommunikasjon
mellom avdelingene
og hovedstyret
- Øke medlemstallet fra
1800 til 2500 i
perioden
- Årlig møte med
avdelingene for
gjennomgang av
retningslinjer for
driften i OIF

Ansvar
- Hovedstyret

-

Hovedstyret

-

Hovedstyret

-

Hovedstyret

-

Hovedstyret

Sikre gruppene gode og tydelige
rammevilkår

-

Skape tydelige kommunikasjonslinjer

-

-

-

«OIF,- livslangt engasjement! Ressurs også
etter endt verv eller aktivitet i OIF

-

Utarbeide og gjøre
kjent tydelige
beslutningslinjer
Etablere møteplasser
for alle avdelingene
for koordinering
Utarbeide HMShåndbok for OIF
Utarbeide
retningslinjer for
kommunikasjon for
hele OIF
Oppgradere
nåværende
hjemmeside
Rekruttere
webredaktører
Etablere en sunn
kultur for bruk av
sosiale medier i regi
av OIF
Publisere minimum en
positiv nyhet på våre
nettsider og sosiale
medier pr uke
Sende ut ett
nyhetsbrev til alle på
epost pr kvartal
Etablere en OIF
ressursgruppe med
personer med hjerte i
OIF som kan bidra
med praktiske
oppgaver

-

Hovedstyret

-

Hovedstyret

-

Hovedstyret

-

Hovedstyret

-

Daglig leder og
hovedstyret

Økonomi:
Hovedmål:
o

Sikre en god og bærekraftig økonomi som gir vekst og utvikling og som er i samsvar med
klubbens øvrige mål

Delmål
Styrke økonomien

Styrke OIFs økonomirutiner

Tiltak
- Opprette markedsutvalg som
skal jobbe for hele OIF med å
øke sponsorpotten.
- Sikre drift og finansiering av
eksisterende bygg og anlegg
- Øke utleie i klubbhuset og
Flerbrukshuset
- Nedbetale lån så snart som
mulig
- Få inn spillemidler så snart som
mulig
- Redusere kostnader på
eksisterende bygg
-

Ferdigstille økonomihåndboken
Utarbeide og gjøre kjent
fullmaktmatrisen i foreningen

Ansvar
- Hovedstyret i
samarbeid med
daglig leder
- Hovedstyret
-

Daglig leder

-

Hovedstyret

-

Daglig leder

-

Hovedstyret

-

Daglig leder/kasserer
hovedstyret
Daglig
leder/hovedstyret

-

Anlegg:
Hovedmål:
o Forvalte og videreutvikle eksisterende anlegg for organisert og uorganisert aktivitet
med klubbens hovedmål i fokus: Økt aktivitet for alle aldersgrupper.
o Investere i nye anlegg og nytt nødvendig utstyr for å videreutvikle klubben og ivareta
klubbens fremtidige behov.

Delmål
Sikre godt vedlikehold

Tiltak
- Utarbeide gode rutiner
for daglig, ukentlig og
årlig vedlikehold av
eksisterende anlegg

Ansvar
- OIF anlegg

-

Hovedstyret

Sikre god og riktig bruk
av anleggene

-

Miljø

-

-

-

Nye anlegg

-

-

Utarbeide
rollebeskrivelser for
anlegg
Reorganisere OIF
anlegg
Utarbeide gode rutiner
for anleggene
Utarbeide rutiner og
tiltak som sikrer felles
bruk av anleggene på
tvers av idrettene
Ha et overordnet
bærekraftfokus i all
anleggsdrift
Redusere energiforbruk
ved hjelp av ENØKtiltak
Sikre god og ryddig
avfallsbehandling
Bytte gummikuler KGB
med miljøvennlig fyll
når fullgodt alternativ
foreligger
Løypemaskin i Ulvåsen
Kiosk/utsalg i
Idrettsparken
Utvidet
lager/garasjeplass for
lagring av utstyr og
maskiner i
Idrettsparken
Sikre og utbedre vei og
parkering Ulvåsen

-

Hovedstyret

-

Hovedstyret/anlegg

-

Hovedstyret

-

Hovedstyret/anlegg/ski
Hovedstyret/anlegg/fotball

-

Hovedstyret/anlegg

-

Hovedstyret/anlegg

